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รายงานผลงานทางวิชาการและผลงานการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ (Best Practices : BP) 
  ดานการสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรวม 

สําหรับ ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ 

ชื่อผลงาน  การสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรวมโดยใชรูปแบบ SPISIR  

องคประกอบที่ ๑ ความสอดคลองกับกฎหมาย นโยบาย กลยุทธ จุดเนน ความตองการพัฒนาของศูนย
การศึกษาพิเศษ  สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ (คะแนนเต็ม ๙ คะแนน) 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สวนที่ ๘ สิทธิ และเสรีภาพในการศึกษา 
มาตรา ๔๙ บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองป  ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง
และมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะยากลําบาก ตองไดรับ
สิทธิตามวรรคหนึ่ง และการสนับสนุนจากรัฐ เพื่อใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น การจัดการศึกษา
อบรมขององคกรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู ดวยตนเอง และการเรียนรู
ตลอดชีวิต ยอมไดรับความคุมครองและสงเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ   
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ไดกลาวถึง การศึกษา หมายความวา กระบวนการเรียน 
รูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสาน ทาง
วัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัด
สภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ในหมวด ๒ สิทธิ
และหนาที่ทางการศึกษา มาตรา ๑๐ การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย การ
จัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและการ
เรียนรู หรือรางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคล ซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส 
ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ การศึกษาสําหรับคนพิการใน
วรรคสอง ใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการโดยไมเสียคาใชจาย และใหบุคคลดังกลาว มีสิทธิไดรับสิ่ง
อํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง และหมวด ๔ แนวการจัดการศึกษา มาตรา ๒๓ การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคน 
มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารุพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  (https://www.mwit.ac.th/~person/01-
Statutes/NationalEducation.) สืบคน 10 พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 และความในพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.2551 ที่มุงเนนความสําคัญ
เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยเฉพาะคนพิการ ซึ่งรัฐจะตองจัดการศึกษาใหกับคนพิการตามความ
ตองการจําเปนพิเศษ โดยคํานึงถึงความจําเปนที่คนพิการจะตองมีตามศักยภาพของคนพิการแตละคน โดยอาจ
ปรับเปลี่ยนหรือจัดทําขึ้นใหคนพิการ สามารถเขาถึงการเรียนรูไดเชนเดียวกับคนทั่วไป หรือสามารถ ใชรวมกับ
คนทั่วไปได โดยคํานึงถึงสิทธิ และโอกาสเสมอกันในการไดรับการศึกษา และมีสิทธิที่จะไดรับสิ่งอํานวยความ
สะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามบัญชีแนบทายกฎกระทรวง  
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 รัฐบาล(พลเอกประยุทธ จันทรโอชา)ไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อ
วันศุกรที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีนโยบายเกี่ยวของกับการศึกษาคือจัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการ
เรียนรู โดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคน
ไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนได เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรู และ
ทักษะที่เหมาะสมเปนคนดี มีคุณธรรม สรางเสริมคุณภาพการเรียนรู โดยเนนการเรียนรูเพื่อสรางสัมมาชีพใน
พื้นที่  ลดความเลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนใหเปนที่ตองการเหมาะสมกับพื้นที่  ทั้งในดานการเกษตร 
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ ในระยะเฉพาะหนาจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา  
ใหสอดคลองกับความตองการจําเปนของผูเรียนและลักษณะของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบ
การกูยืมเงินเพื่อการศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาสจัดระบบการสนับสนุน
ใหเยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน และนอกโรงเรียน โดยจะ
พิจารณาจัดใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและประชาชนทั่วไปมีโอกาสรวมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษา
และการเรียนรู กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา  และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตามศักยภาพและความพรอม โดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคลและบริหารจัดการไดอยาง
อิสระและคลองตัวขึ้น พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหสามารถมีความรูและทักษะ
ใหมที่สามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรูและ
หลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพื่อใหเอื้ออํานวยตอการพัฒนา
ผูเรียนทั้งในดานความรู ทักษะ การใฝเรียนรู การแกปญหา การรับฟงความเห็นผูอื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม 
และความเปนพลเมืองดี โดยเนนความรมมือระหวางผูเกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียน (http://www. 
most.go.th/main/files/sp61.pdf) สืบคน  ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘  
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดจุดเนนการดําเนินการตามนโยบาย สวนที่ ๑ 
จุดเนนดานผูเรียน ขอ ๑.๓ นักเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริม และพัฒนาเต็มศักยภาพ ขอ 
๑.๓.๑ เด็กพิการไดรับการพัฒนาศักยภาพเปนรายบุคคลดวยรูปแบบที่หลากหลาย ขอ ๑.๓.๒ สวนที่ ๒ จุดเนน
ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒.๑ ครูไดรับการพัฒนาองคความรู  ละสมรรถนะผานการปฏิบัติจริงและ
การชวยเหลืออยางตอเนื่อง ๒.๑.๑ ครูไดรับการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนา การคิด การวัด
ประเมินผลของครู ใหสามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียน  เปนรายบุคคล ๒.๑.๒ ครูสามารถจัดการเรียนรู
ในวิชาที่โรงเรียนตองการ ไดดวยตนเองหรือใชสื่อเทคโนโลยี ๒.๑.๓ ครูไดรับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดย
เขตพื้นที่การศึกษา และโดยเพื่อนครู  ทั้งในโรงเรียนเดียวกัน หรือระหวางโรงเรียน หรือภาคสวนอื่นๆ ตาม
ความพรอมของโรงเรียน๒.๑.๔ ครูไดรับการชวยเหลือใหจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล โดยชุมชนแหงการ
เรียนรูของครูในพื้นที่ทั้งในโรงเรียนเดียวกัน ระหวางโรงเรียน หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม สวนที่ ๓ จุดเนน
ดานการบริหารจัดการ ขอ ๓.๑ สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ บริหารจัดการโดยมุงเนนการกระจายอํานาจ การมีสวนรวม และความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน 
(Participation and Accountability) ขอ ๓.๑.๕ องคกรบุคคลที่เกี่ยวของ  กับการจัดการศึกษา เรงรัดและ
ติดตามการดําเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเขมแข็งเปนกัลยาณมิตร (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน. ๒๕๕๘ : 33 - 35) 
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 สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ไดกําหนดทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ ๒๕๕๘ คือ มีบทบาทและหนาที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการและผูดอยโอกาส  ดังนั้น จึงไดกําหนดกรอบ 
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ และจุดเนน ในการพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการและผูดอย
โอกาส เพื่อสอดคลองและเชื่อมโยงกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา/คณะรัฐมนตรี/
นโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
  วิสัยทัศน (Vision) สํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ เปนหนวยงานหลัก ที่สงเสริม สนับสนุน และ
จัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการและผูดอยโอกาสอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
  พันธกิจ (Mission) 
 1. สงเสริม สนับสนุนและจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ 

2. สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3. สงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
4. สงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนเพื่อเสริมสราง

ความรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษา 
 เปาประสงค (Goal) 

1. เด็กพิการและผูดวยโอกาส ไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพดวยรูปแบบ ที่หลากหลาย
สอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของแตละบุคคล 

2. ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

3. สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษมีการบริหารจัดการ ที่มุงเนนการกระจายอํานาจการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน อยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ (Strategic Formulation) 

1. ขยายโอกาสทางการศึกษาสําหรับเด็กพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับบริการทางการศึกษาดวย
รูปแบบที่หลากหลายอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 

2. พัฒนาเด็กพิการและผูดอยโอกาส ใหมีทักษะทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ ทักษะการดํารงชีวิต 
และปลูกฝงคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับเด็กพิการและผูดอยโอกาส 
4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหปฏิบัติหนาที่ ไดอยางมีคุณภาพ และมี

ประสิทธิภาพ 
5. สงเสริม สนับสนุน ใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกาวหนาทางวิชาชีพ 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการและผูดอยโอกาสโดยเนนการกระจายอํานาจและ

การมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
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  จุดเนนการดําเนินงาน สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ไดกําหนดจุดเนนใหสอดคลองและเชื่อมโยง
กับนโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยแบงเปน 3 สวน ไดแก 
 สวนที ่ 1 จุดเนนดานผูเรียน 

1.1 เด็กพิการและผูดอยโอกาสทุกคน ไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
1.2 เด็กพิการและผูดอยโอกาส ไดรับการพัฒนาใหมีทักษะทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ ทักษะการ

ดํารงชีวิตและสมรรถนะที่สําคัญตามหลักสูตรสถานศึกษา 
1.3 เด็กพิการและผูดอยโอกาสมีคุณลักษณะตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
1.4 เด็กพิการและผูดอยโอกาสมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ แข็งแรง สมวัย ตามศักยภาพของแตละ

บุคคล 
 สวนที ่ 2 จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู  ความเขาใจ มีทักษะในการปฏิบัติหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพ และมีความกาวหนาทางวิชาชีพ 
 2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู มีทักษะในดานการสื่อสารภาษา ตางประเทศพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน 
 2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการผลิตและนําสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมและงานวิจัยมา
ใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
   2.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ยึดมั่นในมาตรฐานและจรรณยาบรรณวิชาชีพ 
 สวนที ่3 จุดเนนดานการบริหารจัดการ 
  3.1 มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
  3.2 มีการบริหารจัดการที่มุงผลสัมฤทธิ์ โดยการมีสวนรวมของกลุมสถานศึกษา เครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และภาคีเครือขายทุกภาคสวน 
  3.3 ใหสถานศึกษามีความสามารถและมีความเขมแข็งในการบริหารจัดการดวยตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และความรับชอบตอผลการดําเนินงาน 
  3.4 ประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ
และผูดอยโอกาสสูสาธารณชน (http://jobplans.comule.com/index.php) สืบคน ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 ศูนยการศึกษาพิเศษ สวนกลาง เปนศูนยปฏิบัติการฟนฟูสมรรถภาพผูพิการทางดานการศึกษา 
ลักษณะศูนยบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) เตรียมความพรอมใหแกเด็กกอนวัย
เรียน ตลอดทั้งพัฒนาและฝกอบรมผูดูแลคนพิการ บุคลากรที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการ จัดระบบและ
สงเสริม สนับสนุนการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) 
บริการชวงเชื่อมตอสําหรับคนพิการ (Transitional Services) บริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัว
และชุมชน ดวยกระบวนการทางการศึกษา เปนศูนยขอมูลรวมทั้งจัดระบบขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา
สําหรับคนพิการเขาเรียนรวม และประสานงานการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในจังหวัด จัดระบบสนับสนุน 
สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการ  และเปน
หนวยงานสงเสริมการจัดการเรียนรวมในสถานศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาพิเศษใน
เขตกรุงเทพมหานคร  
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 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปนโรงเรียนที่จัด
การศึกษาใหกับนักเรียนทุกคน เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายลงสูการปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่
จัดการเรียนรวมตามกฎหมายที่กําหนด และเปนความรวมมือระหวางหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรงศึกษาธิการ ศูนยการศึกษาพิเศษ สวนกลาง จึงไดดําเนินการสง
บุคลากรไปปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โรงเรียนตนแบบการจัดการเรียนรวม และโรงเรียน
หองคูขนานบุคคลออทิสติก ใหบุคลากรที่มีความรูเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ และประสบการในการจัดการเรียน
การสอนสําหรับเด็กพิการเไปปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อใหสามารถดําเนินงานไป
ในทิศทางเดียวกันในการพัฒนาศักยภาพ อันจะเปนประโยชนสูงสุดกับเด็กพิการในโรงเรียนเรียนรวม 

รูปแบบการสงเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนรวมโดยใชรูปแบบ SPISIR 
 จากการวิเคราะหกฎหมาย นโยบายการดําเนินงานของรัฐบาล จุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และทิศทางในการพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการของสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๘ ศูนยการศึกษาพิเศษ สวนกลาง จึงพัฒนารูปแบบการดําเนินงานในการ
สงเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนโดยใชรูปแบบ SPISIR 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 

ภาพที่ 1  รูปแบบการสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรวม  SPISIR 

 การสงเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนดวยรูปแบบ SPISIR เปนรูปแบบในการดําเนินการสงเสริม
สนับสนุนเพื่อใหการจัดการเรียนรวมมีประสิทธิผล ผูเรียนไดรับประโยชนสูงสูดโดยใชหลักการมีสวนรวม 
คํานึงถึงความแตกตางของแตละโรงเรียนจึงใชกระบวนการวิเคราะห จุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของ
แตละโรงเรียนเปนขขอสําคัญในการวางแผนแบบมีสวนรวม ซึ่งบุคลากรและผูปกครองมีสวนรวมในการวางแผน
ตั้งเริ่มตนเพื่อนําไปสูการดําเนินการดานการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ มีคุณภาพตาม
กรอบโครงสรางซีท (SEAT) ตั้งแตการจัดสภาพแวดลอม  การปรับหลักสูตร การจัดทําแผนการจัดการศึกษา
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เฉพาะบุคคลและจัดการสื่อเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 
สําหรับนักเรียนพิการเปนรายบุคคล และกํากับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรวมอยางเปนระบบ ในการ
นิเทศกํากับติดตามและสนับสนุนอยางตอเนื่อง โดยสนับสนุนทั้งดานปจจัย สื่อการเรียนรู การพัฒนาเจตคติ 
ความรู ทักษะของครูในการจัดการศึกษาในเรื่องตาง ๆ เชน การคัดกรองคัดแยกความพิการ การจัดทําแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การเลือกเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก การจัดการเรียนการสอน  ทักษะและ
เจตคติในการจัดการเรียนรูใหนักเรียนพิการเรียนรวม เชน จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู การใชเทคนิค
การสอนเชิงพฤติกรรม  การผลิตสื่อ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง การพัฒนาทักษะในการประสานงาน
และการใหคําปรึกษากับผูเกี่ยวของ การสงเสริมสัมพันธภาพ ความรวมมืออันดีและเรียนรูรวมกัน  ของนักเรียน
ทั่วไปและนักเรียนพิการ รวมทั้งกระบวนการในการสงเสริมใหผูบริหารและครูทั่วไปในโรงเรียนที่จัดการเรียน
รวม มีทัศนคติที่ถูกตองและใหความรวมมือในการดําเนินงานจัดการเรียนรวม ไดอยางถูกตอง  สงเสริมการ
ทํางานเปนทีมของครู  รวมทั้งการเพิ่มสมรรถภาพของครูในทางวิชาการ เชน การศึกษาดูงานโรงเรียนที่จัดการ
เรียนรวมตนแบบ การอบรมครูเรื่องการจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการ การใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน
การจัดการเรียนการสอน  การสนับสนุนใหศึกษาตอดานการศึกษาพิเศษ เปนตน ทั้งนี้  ไดมีการศึกษา
ประเมินผล  ปรับปรุงการดําเนินงานและรายงานผลตอผูเกี่ยวของอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 
   

 
 


